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CÉLOK, FELADATOK

Az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezetének célkitűzései 

változatlanok voltak: a könyvtárosok önképzésének 

segítése, a tagság számára szakmai fórum biztosítása, a 

szakmai kapcsolatok lehetőségének megteremtése, a 

kapcsolatok erősítése. 

Fontos küldetése a megyei szervezetnek, hogy a szűkebb 

környezetünk jelentős szakmai és kulturális értékeit 

megismertessük az érdeklődő kollégákkal és az érdeklődő 

olvasókkal.

Sajnos a fenti célokat és a 2020. évi program tervet felülírta 

a koronavírus-járvány.



A SZERVEZET ALAPADATAI

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezet

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

Tel.: 76/500-550; 76/502-090; 

e-mail: padanyi.emese@kjmk.hu; bujdoso.aranka@kjmk.hu

/http://mke.info.hu/bkmsz/

Számlaszám: OTP 11708001-20570127



VEZETŐSÉG

Kállainé Vereb Mária

Dr. Bánki-Horváth Mihályné

Bujdosó Aranka

Varga-Sabján Gyula

Papp Margit

Csikós Marianna

Padányi Emese



 A megyei szervezet elnöke
Padányi Emese - Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár (Kecskemét)

 A megyei szervezet vezetősége
Dr. Bánki-Horváth Mihályné - Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Kiskunfélegyháza)
Bujdosó Aranka (titkár) - Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár (Kecskemét)
Csikós Marianna - Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár (Kalocsa)
Papp Margit, nyugdíjas könyvtáros (Kecskemét)

 Az ellenőrző bizottság elnöke
Gyergyádesz Lászlóné, nyugdíjas könyvtáros (Kecskemét)

 Az ellenőrző bizottsági tagok
Kállainé Vereb Mária, nyugdíjas könyvtáros (Kiskunfélegyháza)
Varga-Sabján Gyula, nyugdíjas könyvtáros (Kiskunhalas)

 MKE Tanács tagja
Padányi Emese - Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár (Kecskemét)

 Küldöttközgyűlés küldöttei
Erhardt Györgyi (Kiskunhalas), Kállainé Vereb Mária (Kiskunfélegyháza)
Padányi Emese (Kecskemét), Ramháb Mária (Kecskemét )

 Póttagok: 
Becker Erzsébet (Baja), Ladányi Ágnes (Kiskunmajsa)



TAGSÁG

 a  szervezet taglétszáma: 80 fő (79 személyes tagság, 1 könyvtár testületi tag)

 taglétszámunk a koronavírus-járvány ellenére csak 3 fővel csökkent (10 tag 

nem újította meg a tagságát, de 7 új tagot sikerült megnyernünk tagnak)

 az aktív könyvtárosok száma együtt 46 fő (58 %)

 az életkori megosztás figyelmeztet a szervezet öregedésére (50 év feletti a 

tagság 62 %-a és 60 év feletti a tagság 34 %-a)

 jelentős a nyugdíjasok száma: nyugdíjas könyvtárosok (16 %), nyugdíjas 

támogatók (18%)

 a támogató aktív tagok létszáma a szervezetben 10 fő, 13 %-a a tagságnak.

 fontos lenne az aktív, 50 évnél fiatalabb kollégák bevonása a szervezetbe, 

jelenleg 38 % az arányuk, de sok közülük nem könyvtáros, csak aktív 

támogató.



A SZERVEZET FÓRUMAI 2020-BAN

 Képviselet az online megtartott küldöttgyűléseken: 2020. május 29.

2020. december 12.

 Képviselet az online megtartott tanácsüléseken: 2020. február. 07.

2020. szeptember 24.

2020. december 18.

 A Fitz József-könyvdíj Bizottság munkájának segítése visszatérő feladata a 

tagságnak. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár tájékoztató 

könyvtárosainak bevonásával adunk javaslatot a bizottság tagjainak, majd a 

kialakított listáról is véleményt mondunk.

 A tervezett taggyűlések a kialakult koronavírus járvány miatt elmaradtak.

 Vezetőségi ülés: Kecskemét, 2020. február 4.



SZAKMAI PROGRAM 2020-BAN

 Szomszédolás, szakmai kitekintés programsorozat keretében.

 Szakmai úti cél: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Szabó Károly 

Városi Könyvtár (felnőttrészleg megtekintése Varga Ágnes, könyvtáros 

szakmai irányításával, gyermekrészleg megismerése Sipos Ildikó 

gyermekkönyvtáros szakszerű, szakmai vezetésével)

 Egyéb kultúrális úti cél:

 Arany János kultusz ápolásának hagyományai Nagykőrösön

 Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény megtekintése Gyarmati Andrea 

muzeológus-történész tárlatvezetésével

 A Csónakázó tó és a Cifrakert meglátogatása

 Forrás: Költségvetés, és az együttműködő partnerek támogatása, nem MKE 

tag résztvevők részvételi költsége



NAGYKŐRÖS 2020



NAGYKŐRÖS 2020



NAGYKŐRÖS 2020



KÖLTSÉGVETÉS 2020-BAN

 A gazdálkodás a tagdíjból történt, adott programok 

megvalósításához terveztünk részvételi díjat is. 

 2020. évre: 367.000,-Ft tagdíjat szedtünk be, ebből 160.000 
tagdíjhányadot utaltunk az MKE Titkárságnak, MKE tagkártya díjat 

3.500,-Ft-ot utaltunk. 

 A táblázatban a bevételeknél, csak a 2020 évben beszedett összeg 

szerepel a tagdíjnál. 133.000,-Ft, a 234.000,-Ft tagdíjat 2019-évben 
szedtük be, ez ott szerepel abban az évben.

 A működés feltételeit a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

biztosítja. Jelentős támogatást jelent a könyvtárosok számára a 

szakmai kapcsolat fenntartását lehetővé tevő könyvtári infrastruktúra. 

A programok sikeres megvalósításhoz a vendéglátó könyvtárak, 

kulturális intézmények támogatása is hozzájárul.



KÖLTSÉGVETÉS 2020-BAN - BEVÉTELEK

Áthozat, nyitó egyenleg: 295.526

Banki jóváírás: 0

Tagdíj befizetés 2020-ban: 133.000

MKE tagkártya befizetés 2020-ban: 2.000

Program részvételi díja: 3.000

Összesen:

(Kerekítve: 433.525)



KÖLTSÉGVETÉS 2020-BAN - KIADÁSOK

 Banki szolgáltatások: 5.995

 Tagdíj átutalás az MKE Titkárságra:    160.000

 Tagkártya díja átutalás: 3.500

 Tárlatvezetés: 5.000

 Szállítás, utazási költség: 56.150

 Ellátás (taggyűlés, szakmai nap): 0

 Irodaszer: 610

 Posta: 10.820

 Összesen: 242.075



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET, JÓ EGÉSZSÉGET MINDENKINEK!

TALÁLKOZZUNK 2021-BEN!


